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 2  (2) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2أنبي داود )نب  ومة الحائية الشرح المنظ

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 

  ككككككى ال ككككككد تمسكككككك   حنبكككككك    وات
 ج  ود   كتكككككككككان   والسكككككككككن  التكككككككككي

 وال تكككككككككك  نبككككككككككد يا  ل  كككككككككك  ت  كككككككككك    
 أتكككن  ككك  رسكككوو   تن كككو وتكككر    

 

هل هي جواب الطلب أو  (وتربح   وتنج)تقدم شرح هذين البيتين في درس األمس، وقلنا في مسألة أو في كلمة 
الشعر والوزن أن تشبع الحركة  قد تقتضي ضرورةو جواب شرط مقدر؟ وعلى كال االحتمالين الواجب الجزم، 

هذا اإلشباع،  ا  يعني لو كانت ضمة وأشبعت حتى صارت واو  ؟فيتولد عنها هذا، لكنها كيف تشبع وهي ساكنة
وتربح،  و، يمكن أن يقدر: لعلك تنج..لكنها ساكنة، األصل أنها ساكنة؛ ألنها جواب الطلب، بعضهم يقول: لعل

 سهل، والتقدير مألوف في لغة العرب. -شاء هللا إن-واألمر  ،يكون ال إشكال وحينئذ  
 :-تعالى رحمه هللا-بعد هذا يقول الناظم 

 وقكككك ر مخككككر م  ككككو  ككككك   م يكنككككا
 
 ج

 ................................... 
 

الطبعة الدمشقية التي هي أولى الطبعات، وطبعة المنار التي تليها طبعت  ،نحن اآلن بين يدينا ثالث نسخ
سنة، الدمشقية سنة ألف وثالثمائة وخمسين، وطبعة المنار واحد وخمسين، وعندنا طبعة جديدة في مقدمة بعدها ب

 وتعب عليها. ،وهي طبعة ضبطها الشيخ ،شرح الشيخ عبد الرزاق البدر
 بعد هذا يقول: 

 وقكككك ر مخككككر م  ككككو  ككككك   م يكنككككا
  ج

 نبكككككككككألل  دا  افتحيكككككككككا  وأ  كككككككككحوا 
 ج

 شيخ التي في مقدمة الشرح، وفي نسخة المنار طبعة الشيخ رشيد رضا يقول:ونسخة ال ،هكذا في الدمشقية
 وقلللللللل: ويلللللللر مخللللللللوق كلللللللالم مليكنلللللللا

 جج

 بلللللللللللللللذلك دان األوليللللللللللللللللاء وأفصللللللللللللللللحوا 
 ج

 األولياء بدل األتقياء.
مما يدل على أن  ،كذا بهامش األصل لق عليها قال: وفي نسخة  األتقياءوأشار الشيخ رشيد في حاشية النسخة ع

 لذي اعتمده فيه األولياء.األصل ا
ال أمر  ،أمر، وال شك أن األمر من المخلوق يقصد به امتثال أمر الخالق "تمسك"مثل قوله:  "وق "يقول: 

 المخلوق؛ ألنه يتحدث على لسان الشرع؛ ألن المسألة شرعية، ووجوبها معلوم من الشرع.
 وقكككك ر مخككككر م  ككككو  ككككك   م يكنككككا

 
 

 ................................... 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

جل -صفة الكالم هلل  قد أهل السنة والجماعة أنوير مخلوق، الذي هو القرآن، هذا معت -جل وعال-كالم هللا 
أو آل كالمهم إليه  ،سواء  قالوه صراحة ،خالفا  لمن يقول بذلك من الجهمية والمعتزلة ،وير مخلوقة -وعال

ليه يعود، وأن هللا كاألشاعرة والماتريدية، فالذي عند أهل السنة أن كال جل -م هللا منزل وير مخلوق، منه بدأ وا 
ن كان قديم  -جل وعال-يتكلم متى شاء إذا شاء، وكالمه  -جل وعال-متصف بهذه الصفة، وأنه  -وعال وا 

 .-جل وعال-فإنه متجدد اآلحاد، يتكلم متى شاء  ،النوع بمعنى أنه تكلم في األزل
، هم الجهمية والمعتزلة يصرحون م..الم هللا مخلوق كسائر خلقه، ومثلهوالمعتزلة يقولون: مخلوق، يقولون: ك

 بهذا.
 ،واإلضافة تقتضي التشريف بال شك ،من إضافة الصفة إلى الموصوف ،-جل وعال-كالم هللا  "ك   م يكنا"و

وقة، أو من األعيان التي تستقل بنفسها، لكنها إن كانت من األوصاف فليست مخل ،سواء  كانت من األوصاف
ن كانت من األعيان التي تستقل بذاتها كبيت هللا وناقة هللا، وعبد هللا كل هذه مخلوقات، والمعتزلة يقولون: كل  وا 

مخلوق، سواء  كان صفة أو ذات مستقلة، فيجعلون كالم هللا مثل ناقة هللا وبيت  -جل وعال-ما يضاف إلى هللا 
لوق إلى خالقه، وأهل الحلول واالتحاد يرون العكس، كلما يضاف هللا، مثلها كلها مخلوقة؛ ألنها من إضافة المخ

 -جل وعال-وأن هللا  ذلك إلى تقرير مذهبهم الفاسد،؛ ليصلوا بفهو وصف من أوصافه -جل وعال-إلى هللا 
-نسأل هللا السالمة والعافية-متحد في مخلوقاته، وأنه ال خالق وال مخلوق، يعني ال فرق بين الخالق والمخلوق، 

. 
وأهل السنة وسط بين المذهبين، بين الطرفين، فهم يرون أن من اإلضافات ما هو إضافة وصف من األمور 

 التي ال تستقل بذاتها، وبين ما هو مخلوق ذات تستقل بنفسها، فهذه مخلوقة.
 وقكككك ر مخككككر م  ككككو  ككككك   م يكنككككا

 

 ................................... 
 

مالك الملك في الدنيا واآلخرة، ومن ملك من العبيد من  -جل وعال-واحد، وهللا المليك والملك والمالك شيء 
ن ملك المال إال أنه مال هللا، والمليك فعيل صيغة مبالغة -جل وعال-الخلق فإنما هو بتمليك هللا   ،إياه، فالعبد وا 

 }ق ِ  ال َّ   َّ َماِلَ  اْلم ْ ِ { ؟ ورد مالك الملك-جل وعال-ل، لكن هل ورد المليك في أسماء هللا ع  ومثلها ملك ف  
خِ { وورد ملك [( سورة آل عمران62)]  د مليك؟ نعم؟في القراءة المتواترة، فهل ور  [( سورة الفاتحة4)] }َمِ ِ  َخْوِ  الدِ 

 طالنر.......
 أين؟

 طالنر.......
 ؟نعم

 طالنر.......
 قراءة من؟ "عند مليك"قراءة 

 طالنر.......
 كيف؟
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 4  (2) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

 ..طالنر.....
 نعم. "عند مليك"

 طالنر.......
 كيف؟

 طالنر.......
 وأوضح وأشهر. والقرآن أبلغ ((رب كل شيء ومليكه))نعم 

 وقكككك ر مخككككر م  ككككو  ككككك   م يكنككككا
  ج

 نبكككككككككألل  دا  افتحيكككككككككا  وأ  كككككككككحوا 
 ج

 وتعبدوا واعتقدوا. وابذلك دان
ع تقي، والتقي من اتصف بصفة التقوى وفي النسخة األخرى األولياء جمع ولي، األتقياء جم ،األتقياء: جمع تقي

دانوا بذلك، قالوا به، واعتقدوه، وأفصحوا به، وبينوه للناس، ودعوا هي فعل المأمورات وترك المحظورات، التي 
ومن األولياء على  ،الناس إليه، وأودعوه في مصنفاتهم، وردوا على مخالفيهم، كل هذا حصل منهم من األتقياء

جل -ياء جمع ولي، والولي والتقي بمعنى  واحد، كل تقي ولي هلل، العامل بطاعة هللا النسخة األخرى، واألول
 والتارك المجتنب للمحظورات هذا ولي. ،-وعال

................................... 
 وال تكككك    ككككي الحككككرئ   ككككالوق  قككككائ   

 

 نبكككككككككألل  دا  افتحيكككككككككا  وأ  كككككككككحوا 
................................... 

 

ن لم يفصحوا به إال أن عر  فنا أن مذهب الجهمية والمعتزلة القول بأن القرآن مخلوق، وقول الماتريدية واألشاعرة وا 
كالمهم يؤول إليه، فكالمهم يؤول إلى القول بخلق القرآن، فهم يرون أن الكالم النفسي هو وصف معنوي، الكالم 

رة أو حكاية، وهذا الكالم الملفوظ به واحد، عندهم ال النفسي، وأما الكالم اللفظي فهذا عندهم إيش؟ نعم؟ عبا
ن عبر عنه بالسريانية صار إنجيال  ا  بر عنه بالعربية صار قرآنيتغير، لكن إن ع   ن عبر عنه بالعبرانية ، وا  ، وا 

صار توراة، هذا كالمهم، ومقتضى هذا أن كل ما يوجد في القرآن يوجد في التوراة واإلنجيل إال أن اللغات 
مثل ما بأيدينا، والعكس لو ترجم القرآن إلى  افعلى هذا لو ترجمت التوراة إلى العربية صارت مصحف   ،تختلف

 ،، وهذا الكالم ال يمكن أن يوافق عليه عاقل، فحقيقة ما في الكتابينإنجيال   العبرانية أو السريانية صار توراة أو
باللغات  [( سورة اإلخالص1)] }ق ْ  ه َو َّللاَّ  َأَحٌد{سورة أو ما في الكتب الثالثة تختلف، فهل في التوراة واإلنجيل 

 ،األخرى أو سورة تبت مثال ، أو آيات نزلت لوقائع حصلت لهذه األمة، ألناس بأعيانهم حصلت لهم هذه الوقائع
لو ترجمناها  :يعني هل نقول [حريم( سورة الت1)] }َيا َأخَُّ ا النَّنِبيُّ ِلَ  ت َحرِ    َما َأَح َّ َّللاَّ  َلَ {نزل بسببها القرآن 

 هل يقول بهذا أحد؟  ؟بالسريانية نجدها موجودة في التوراة أو اإلنجيل
ذا التزم القائل بالقول بلوازمه الباطلة من باب  ما يمكن أن يقول بهذا أحد، لكن هي اللوازم، هي لوازم المذاهب، وا 

ر، ولذا وقعوا في أشياء ال يمكن أن تصدر وال عن وأخذ العزة باإلثم يقع في مثل هذه األمو  ،تعصب للرأي
ال فما معنى تقرير األشعرية في كتبهم ؟مجنون، لكنهم لما ألزموا يلزم على كالمك كذا، قال: ويش المانع  ،وا 

عندهم أن األعمى وهو بالصين يرى بقة  ،ثم قرروا وكتبوا ،ويكتبون بأيديهم وليس من باب اإللزام هم التزموا
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

دا ، جوز أن يرى األعمى وهو بالصين بقة األندلس وهو صغار البعوض، يعني ما هو بتقول عليهم أباألندلس، ي
وجودها مثل عدمها، فالبصر سبب  ،لماذا؟ قالوا: ألن األسباب ال أثر لها هذا كالمهم بأقالمهم كتبوها؛

نما  ،دهملإلبصار، واإلبصار يحصل عنده ال به، فإذا كان مجرد سبب، والسبب ال أثر له عن ال قيمة له، وا 
يحصل المدرك والمبصر عنده ال به، ويش المانع أنه الشخص في أقصى المشرق يرى صغار البعوض في 

ال ما يقر؟ ما يمكن أن يقر، وقال بهذا كبار،  ؟أقصى المغرب لو تعرض هذا على من ال عقل له بالكلية يقر وا 
 العبرة بالزكاة ال بالذكاء. يعني عقولهم تزن جبال، أئمة كبار في مذاهبهم، لكن

ذا عبر عنه ، إا  كالم هللا إذا عبر عنه بالعربية صار قرآن ،هؤالء الذين يقولون: لو ترجم القرآن، يعني الكالم واحد
 ، وبالعكس.أو إنجيال   بالسريانية صار توراة

يترجم، لما نزلت سورة اقرأ على ورقة بن نوفل كان يقرأ الكتب السابقة من التوراة واإلنجيل وينقلها إلى العربية و 
وقص عليه القصة بما في ذلك اقرأ، ذكر عن الملك أنه هو الناموس الذي أنزل  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

قرأها في التوراة؛ ألنه يترجم التوراة هو، ويترجم ، وكنا نإن سورة اقرأ معروفة عندنا :على موسى، وما قال
إن اآليات التي نزلت بسبب قصص وحوادث لبعض الصحابة هي  :عاقلاإلنجيل، وهل يتصور أن يقول 

 يمكن أن يقال مثل هذا؟ نعم؟ ؟موجودة بأعيانها في التوراة واإلنجيل إال أنها بلغات أخرى 
وعلى محمد بلغته؟ ما يمكن  ،وعلى عيسى بلغتهم ،قصة المجادلة في الظهار هل هي نزلت على موسى بلغتهم

الذين تقلد  ،هم أرادوا أن يلبسوا على الناس؛ لئال يرموا بما رمي به الجهمية من الكفرأن يقول مثل هذا، لكن
 .كفرهم خمسمائة عالم من أجل القول بخلق القرآن
 عشلللللللللر ملللللللللن العلملللللللللاء فلللللللللي البللللللللللدان      ولقلللللللللد تقللللللللللد كفلللللللللرهم خمسلللللللللون فلللللللللي

 

ريدون أن يفروا من القول الصريح وحكى الاللكائي عن هؤالء الخمسمائة وقبله الطبراني كما قال ابن القيم فهم ي
 فوقعوا فيه في النهاية.

 وقكككك ر مخككككر م  ككككو  ككككك   م يكنككككا
   ككككي الحككككرئ   ككككالوق  قككككائ    وال تكككك   

  ج

 نبكككككككككألل  دا  افتحيكككككككككا  وأ  كككككككككحوا 
 واكمكككككا قكككككاو أت كككككا  ل  ككككك  وأسككككك ح  

 ج

عني جميع ما في القرآن لماذا ينزل اإلنجيل وما فيه موجود في التوراة؟ ي ؟أوضح من هذا أنه لماذا ينزل القرآن
يبقى لنسخ  ؟وجميع ما في القرآن موجود في اإلنجيل والعكس، ويش معنى نسخ الشرائع ،موجود في التوراة

 ومعناه أن الناسخ والمنسوخ في شرعنا موجود ناسخ ومنسوخ بنفسه في شرائعهم. ؟الشرائع قيمة
 طالنر.......

تأمل يسقط مثل هذا القول، لما كفر السلف الجهمية الذين قالوا  ال حظ له من النظر، وبأدنى ،باطل همال، كالم
وخشي كثير من  ،ال سيما وأنها دعمت بسلطة ملزمة ،بأن القرآن مخلوق، وشبهتهم راجت على بعض الناس

وقد يكون هناك تلبيس من بعض الناس أن هذا من  ،يعني مع أن الشبهة راجت ودعمت بقوة ،الناس من التكفير
ال سيما  ،من بعض الناس ووجدت قبوال   ،األمر الذي تبنى هذه المسألة، يعني راجت هذه الشبهةطاعة ولي 
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الضعاف الذين ال يحتملون العزائم راجت عندهم هذه الشبه، وخشي بعضهم أن يرمى بالكفر لو صرح بأن القرآن 
 مخلوق، فقال: هو يقف ال يقول مخلوق وال وير مخلوق، يقف، ولذا قال:

  ككككي الحككككرئ   ككككالوق  قككككائ   وال تكككك   
 
 

 ................................... 
 ج

-يعني ال تصرح كما قالت الجهمية والمعتزلة وال تقف، بل عليك أن تعتقد وتصرح وتفصح بأن القرآن كالم هللا 
 منزل وير مخلوق. -جل وعال

 ال تككك    كككي الحكككرئ   كككالوق  قكككائ    و
وا   ج  كمكككككا قكككككاو أت كككككا  ل  ككككك  وأسككككك ح 

 

ولذا جاء عن األئمة: من وقف في القرآن فهو جهمي، ما يعفيهم أنهم وقفوا، بل ال بد أن  ؛حتى الواقفة جهمية
وال يبين  ،ال يترجح عنده الحق ،احائر   اوأن يعتقد القول الصحيح، وأما اإلنسان يقف متردد   ،نقض القول الباطلي  

وقلنا: إنهم تعارضت عندهم  ،حيرة، هذا إذا أحسنا بهم الظنهذا ال شك أن الوقف  ،له بأدلته الظاهرة المتكاثرة
يتكلم بحرف وصوت  -جل وعال-األدلة فوقفوا، لكن األدلة وير متكافئة، األدلة صحيحة صريحة في أن هللا 

نه ال يستطيع أن لكون القرآن كالم هللا الذي نطق به بحرف وصوت، لك يسمع، فالذي يقف ال شك أنه ناف  
 لئال يكفر. لوق يصرح بأنه مخ

................................... 
وا   ج  كمكككككا قكككككاو أت كككككا  ل  ككككك  وأسككككك ح 

 

وقالوا به، ومثلها في  ،طابت أنفسهم بهذا القول، والنت له، وتلقوه وا" المقصود أنهأسمح" :في بعض النسخ
 يعني سمحت أنفسهم وجادت وطابت بهذا القول، وأيضا : وا"أسمح"المعنى 

 الحكككككككككرئ    ككككككككك  قرأت ككككككككك وال تحككككككككك  
 

 ................................... 
 

وال يستقيم  ،ما يمكن قراءتها "وال تقل القرآن خلق"كذا في نسخة الشيخ رشيد؟ ال، طبعة الشيخ رشيد يقول: 
هذا ، وال يمكن أن يستقيم باء، ثم بعد ذلك الهقاف راء ألف همزة على الكرسي على الياء "قرائه"مرسومة  ،البيت

 :النسخة الدمشقية التي هي أولى الطبعاتالمعنى، وفي 
 فللللللللللللإن كللللللللللللالم هللا بللللللللللللاللفظ يوضللللللللللللح      وال تقلللللللللللللللل القلللللللللللللللرآن خللللللللللللللللق قلللللللللللللللراءة  

 

 :وفي نسخة الشيخ عبد الرزاق، وفي كثير من النسخ المطبوعة المتأخرة كذا
 وال تقلللللللللللللللل القلللللللللللللللرآن خللللللللللللللللق قرأتللللللللللللللله

 فللللللللللللإن كللللللللللللالم هللا بللللللللللللاللفظ يوضللللللللللللح     ج
 ج

، -إن شاء هللا تعالى-يستقيم  ه أو قراءة  قرأت   :وقرائه، أما بالنسبة للوزن فسواء  قلنا ه وقراءة  فاالختالف في قرأت
 وأما بالنسبة للمعنى فهو واحد.

 وال تقلللللللللللللللل القلللللللللللللللرآن خللللللللللللللللق قلللللللللللللللراءة  
 

 ................................... 
 

  ...ملفوظا  به، مخلوق، والمقصود بهذا البيت ،يعني مقروءا  
 يحوور 

  تكككك    ككككي الحككككرئ   ككككالوق  قككككائ   وال
وا   ج  كمكككككا قكككككاو أت كككككا  ل  ككككك  وأسككككك ح 

 

  .هكذا في نسخة الشيخ رشيد نعم وصححوا، وصححوا- "و ححوا" "واوأس ح" ي   ض النسخ نبدال  م  قول ر 
  "وال تح  الحرئ      قرا ة  " -االلي في بيتنا هذ- هنا يحوور قاو الشخخ  ال  ال وزا ر نبدال  م     يقول: 
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  .  قاور   حا  قرا ة  يحوور نبدال  م      قرأت  
جملة هي مقول الهذه  ،هذه أمر بالقول يحتاج إلى مقول، والمقول جملة، القرآن خلق، مبتدأ وخبر "وال تقل"

شيخ يحتاج ، وعلى كل حال المعنى واضح، وما عند الالقول، أما ما نسب للشيخ قال: وال تقل القرآن خلقا  قراءة  
ي الجملة التي قول، القرآن خلق هذا مبتدأ وخبر ههذه جملة هي مقول ال "القرآن خلق :لاجعة، أما "ال تقإلى مر 

 هي مقول القول.
ال حال؟ أما  ويش يصير "وقرا ة  " هذه خبر  "وال ت   الحرئ   الوق  قائ   " (تك  )فهي خبر  (قائال  )تمييز وا 
  (.كان)

      كككككككال    خو ككككككك    ككككككك   كككككككك      وال تحكككككككك  الحككككككككرئ    كككككككك  قككككككككرا ة  
 

لفظي بالقرآن مخلوق، ووجد من يقول: لفظي بالقرآن وير مخلوق،  :المقصود بهذا البيت أنه وجد من يقول
فالمصدر يطلق على اسم المفعول كالحمل بمعنى  ،ويطلق ويراد به الملفوظ ،واللفظ مصدر يطلق ويراد به التلفظ

مصدر بمعنى المفعول الذي هو الملفوظ به وهو القرآن صار هو المحمول، فإذا كان معنى اللفظ الذي هو ال
ذا كان المقصود به التلفظ الذي هو فعل القارئ فاللفظ من  عين كالم جهم، معناه أن القرآن مخلوق عنده، وا 

ذا كان  وعمله ،فلفظه لفظ القارئ من عمله [( سورة الصافات62)] }َوَّللاَّ  َ َ َحك ْ  َوَما َتْ َم  وَ { عمل العبد مخلوق، وا 
ار حكمه حكم الجهمية الذين صرحوا؛ وألن هذا مخلوق ص :فإذا قال ،المقصود باللفظ الملفوظ به وهو القرآن

ولذا  ،-تعالى رحمه هللا-ولذا نهى عنه الناظم  ؛يحتاج إلى بيان، فإن إطالقه على اإلجمال ممنوع اللفظ مجمل
ن قال: لفظي بالقرآن وير مخلوق فهو  ،فهو جهمي آن مخلوق ئمة أنه قال: من قال: لفظي بالقر جاء عن األ وا 

مبتدع، وعلى كل حال هو موافق للمعتزلة على الحالين، إذا قال: لفظي بالقرآن والمراد به الملفوظ مخلوق وافق 
ذا قال: لفظي ويريإالجهمية والمعتزلة باعتبار قولهم  وافق المعتزلة  د به التلفظ وير مخلوق ن القرآن مخلوق، وا 

جاء  ،، وعلى كل حال وعلى االحتمالين اللفظ ممنوع-جل وعال-وليس بمخلوق هلل  ،في أن العبد يخلق فعله
واإلمام محمد بن يحيى  -تعالى رحمه هللا-ه، ووقع الخالف القوي والنزاع بين اإلمام البخاري تشديد األئمة في

فمثل هذا مما ال يجوز  ،شقاق بينهماه المسألة، وقع خالف و ، لكنه وقع في هذالذهلي إمام من أئمة المسلمين
التلفظ به، ال لفظي بالقرآن مخلوق، وال لفظي به وير مخلوق؛ ألنه ما من احتمال إال ويرد فيه المنع على ما 

 ذكرنا.
  ككككككك   كككككككك      كككككككال    خو ككككككك       وال تحكككككككك ر الحككككككككرئ    كككككككك  قككككككككرا ة  

 
 

أو قرئ  ،، سواء حفظ في الصدور-جل وعال-هو المتلو، وهو كالم هللا  ،روءكالم هللا هو الملفوظ به، وهو المق
والصوت على ما يقول أهل العلم  ،-جل وعال-هو كله كالم هللا  ،أو كتب في الصحف ،وتلفظ به باأللسنة

 صوت القارئ، والكالم كالم الباري.
  ككككككك    ككككككك   كككككككك      كككككككال    خو     ...................................

 
 

ال ما دام في الصدر فال يدرك وال يعرف الحافظ من وير الحافظ إال إذا قرأ، وما دام مترددا  في النفس فإنه ال  ،وا 
 يسمى كالما  أصال .
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  ككككككك   كككككككك      كككككككال    خو ككككككك       ...................................
 
 

أن عندنا أربعة  ..،وهو أنه يرى أن القرآن ،ي النونيةوذكره ابن القيم ف ،ابن حزم له كالم شنيع في هذه المسألة
ما هو بواحد، أربعة، المحفوظ قرآن، والمقروء قرآن، والمكتوب قرآن، والمسموع قرآن، ومذهبه في هذه  ،ناتآقر 

 المسألة رديء، وفي بعض مسائل االعتقاد أيضا  كالمه خطير جدا .
   ل   كككككك    ككككككرة ىوقكككككك ر خت  كككككك

 

 ................................... 
 

-ويحجب عنه الكفار، بل رؤية هللا  ،يراه المؤمنون  ،للخلق في الجنة -جل وعال-رى هللا يتجلى يتكشف بحيث ي  
 أعظم ما يتنعم به في الجنة، وأعظم ما يتنعم به في الجنة. -جل وعال

جل -أن يثبت أمام الباري  -تهشيء من مخلوقا-وال يطيق أحد  ،لكن في الدنيا ال "خت  ى   ل       رة"
ا{ -وعال ا َوَ رَّ موَسى َ ِ ح  حجابه  -جل وعال-وهللا  [( سورة األعراف141)] }َ َ مَّا َتَ  َّى َر ُّ   ِلْ َ نَبِ  َ َ َ    َدكًّ
 كما جاء في الحديث، ،رى، وال يمكن أن يراه أحد حتى يموتالنار، ففي الدنيا ال يمكن أن ي   :وفي رواية ،النور

منهم من يثبت رؤية النبي  ،والمسألة خالفية بين الصحابة ))نور أنى أراه((قال:  -عليه الصالة والسالم-والنبي 
 ،وأقوى في االستدالل، والصحابة اختلفوا في هذا ربه، ومنهم من ينفي، والنفي أكثر،ل -عليه الصالة والسالم-

))نورى أنى يقول:  -عليه الصالة والسالم-وهو  "الفريةمن حدثكم أن محمدا  رأى ربه فقد أعظم "وعائشة تقول: 
 صحوا  ليس دونه سحاب. ،رى القمر ليلة البدرأما في اآلخرة فالمؤمنون يرون ربهم، كما ي   أراه((

 وقكككككك ر خت  ككككككى   ل   كككككك    ككككككرة
 

 كمكككا النبكككدر......................... 
 

ثمان كما يقول ابن القيم ليلة الرابعة عشر، ليلة كماله يرى رى البدر ال يخفى، البدر ليلة الست بعد يعني كما ي  
 إذا لم يوجد قتر وال سحاب فإنه يرى واضحا .

من حديث جرير  -تعالى رحمه هللا-ففي الحديث الصحيح الذي سوف يشير إليه الناظم  "ال خ  ى ور   أو    "
فقال بعد أن رأوا الهالل القمر  ،ي ليلة مقمرةف -عليه الصالة والسالم-قال: كنا مع النبي  ،بن عبد هللا البجلي

أو يمكن يرى أو ال  ،أو زحام ،أحد يصيبه ضرر أو ضيم هفي ((؟-أو تضارون –))هل تضامون في رؤيته قال: 
 ))إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب((قال:  ،يرى بالنسبة للقمر ليلة البدر؟ ما يمكن

متفق عليه، وله طرق، بل هو  ،الشمس، وهذا الحديث من أصح األحاديث :في حديث آخر ،مسالش :وفي رواية
وويرها من األحاديث، ونص بعضهم على أنه من  ،أحاديث حديث جرير وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر

 المتواتر.
الرؤيلة، ولليس تشلبيها  للمرئلي إال أن هلذا التشلبيه اللوارد فلي الحلديث إنملا هلو تشلبيه للرؤيلة ب "كما النبدر ال خ  كى"

بالمرئي؛ ألن التشبيه ال يشترط فيه مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه، ال يشترط في صحته أن يطابقه ملن 
كل وجه، قد يكون وجه الشبه من جهة، سواء  كانت من أوضح الجهات أو أدنى الجهات، فلي وجله الشلبه، فلأول 

 ؟عني كأنهم البدر، لكن هل هناك مطابقة بين صورة ما يدخل الجنة والبلدري ،زمرة تدخل الجنة على صورة البدر
 وله فم؟ ال، فوجه الشبه من وجه. ،وله عينان ،لكن هل البدر له أنف ،يعني في الوضوح واالستدارة واإلنارة نعم
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مثللة عللى إنملا جلاء التشلبيه ملن وجله دون وجله، واأل ،أيضا  جاء تشلبيه اللوحي وهلو محملود بلالجرس وهلو ملذموم
 ال للمرئي بالمرئي. ،هذا كثيرة، فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية

................................... 
 ج

 كمكككا النبكككدر ال خ  كككى ور ككك  أو ككك    
 

اآلن للو وقلع  ،والنلاس ملن حلب االسلتطالع ،اآلن للو فلي مكلان عللى وجله األرض شليء ،أوضح من رؤية البلدر
ون حصلل، ال شلك أنهلم يتضلامون ويتضلار  وازدحلم فلي الشلارع ملن أجلل أن يلروا ملا ،واجتمع الناس ،حادث مثال  

ومنهم من ال يراه، هذا الحاصل في أماكن الزحام، لكن بالنسبة للبلدر كلل إنسلان وهلو  ،ويتدافعون، ومنهم من يراه
 في موقعه يراه من وير ضيم وال ضرر.

 أوضح في الرؤية من القمر ليلة البدر. ""ور   أو    
 يس  مولككككككككود ولككككككككيس نبوالككككككككدولكككككككك

 

 ولكككككيس لككككك  شككككك   ت كككككالى المسككككك     
 

 يعني ارتباط هذا البيت بالذي قبله والذي بعده من أي جهة؟
 ولككككككككيس  مولككككككككود ولككككككككيس نبوالككككككككد

 

 ................................... 
 

كو ا َأَحكٌد{َوَلكْ  يَ *  }َلكْ  َخِ كْد َوَلكْ  خ وَلكدْ هذا البيت لو استقل عما قبله وما بعلده ملا فلي إشلكال  ك  لَّك   ك    ( سلورة 4-3)] ك 
 .[اإلخالص

 ولككككككككيس  مولككككككككود ولككككككككيس نبوالككككككككد
 

 ولكككككيس لككككك  شككككك   ت كككككالى المسككككك     
 

أولهمللا فللي وجللوب إثبللات الرؤيللة، والثللاني فللي إنكارهللا، فهللل للله ارتبللاط فللي مسللألة  ،لكنلله وقللع بللين بيتللين مللرتبطين
 نعم؟  ؟الرؤية

................................... 
 

 يس لككككك  شككككك   ت كككككالى المسككككك    ولككككك 
 

 ؟ما ارتباطها في مسألة الرؤية؟ نعم "ليس  مولود وليس نبوالد"لكن 
 طالنر.......
شللبيه دخللل علللى الرؤيللة كمللا هللذا تشللبيه للرؤيللة بالرؤيللة؛ ألن الت ""كمككا النبككدر ال خ  ككى ور كك  أو كك   تشللبيه إيللش؟ 

 ، فهو تشبيه للرؤية، وبعد ذلك قال:ترون 
................................... 

 

 ولكككككيس لككككك  شككككك   ت كككككالى المسككككك     
 

عن المسألة بجميع ما فيها ملن أبيلات سلهل يعنلي ملا  اارتباط ليس بمولود وليس بوالد، يعني لو جاء البيت متأخر  
نكلار الجهميلة لهلا، ودليلل ثبلوت  ،-جلل وعلال-بحثنا عن ارتباط، لكن البيت وقع بين بيت فيه إثبات الرؤية هلل  وا 

 ية، هو ما بعد عرض لمن ينكر الرؤية، هو اآلن قررالرؤ 
 كمكككا النبكككدر ال خ  كككى ور ككك  أو ككك     ج  وقككككككك  خت  كككككككى   ل   ككككككك    كككككككرة

 ج

 ؟نعم "وليس  مولود وليس نبوالد"
 طالنر........

 نفي المشابهة وليس بوالد.
 طالنر........
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 نعم.
 ..طالنر.....

تشبيه رؤيلة البلاري برؤيلة القملر قلد يتخيلل أو يتلوهم  في الحديث يعني لما وقع التشبيه في كون الوالد والولد يرى،
فلأراد أن ينفلي هلذا، لكلن هلذا فيله شليء ملن  ،رى ويوللد ويللدفالواللد ي ل ،دام يلرى  اإلنسان أنه ما دام القمر يولد وملا

نفللي  هنللا مللا نللص علللى ؟البعلد، هللذا ال يسلللم مللن تكلللف، يسلللم هلذا مللن تكلللف؟ لمللاذا نللص علللى نفللي اللوالدة مللثال  
علده، نريلد رابلط ، أنا أريلد ملا يلربط هلذا البيلت باللذي قبلله وملا بعلى.. الشبيه، ما نص على نفي النظير، ما نص

فيلله تكلللف أو تعسللف، اللهللم إال إذا لللم نسللتطع؛ ألن النسللخ تتفللق علللى أن هللذا موضللع هللذا  ظللاهر، مللا نريللد شلليئ ا
 البيت، يعني ما يظهر ارتباط بين قوله:
 نبوالككككككككد ولككككككككيس  مولككككككككود ولككككككككيس

 

 ولكككككيس لككككك  شككككك   ت كككككالى المسككككك     
 

فيلله ضللرب مللن  أنيعنللي مفللاد الكللالم أن البيللت األول الللذي فيلله التشللبيه تشللبيه الرؤيللة بالرؤيللة قللد يخيللل لإلنسللان 
 ،تشبيه الخالق بالمخلوق، قد يتوهم السامع هذا الكلالم، فلأراد أن ينفلي التشلبيه ملن وجله آخلر فلي الولديلة والوالديلة

شأن الخلق، فإذا خالف الخلق في هذا أنله لليس بموللود ولليس بواللد خلالفهم فلي هو كما  ،يس بوالدليس بمولود ول
 لكن لو جيء بغير هذا المنفي يكون نفس الكالم الذي نقوله. ،بقية الصفات، هذا ال شك أن فيه وجه شبه

يللل لرؤيللة البللاري برؤيللة القمللر البيللت األول فللي إثبللات صللفة الرؤيللة، وتشللبيه الرؤيللة بالرؤيللة، يعنللي التمثيللل، التمث
تمثيللل للرؤيللة بالرؤيللة، يعنللي أراد أن يقللرر أنلله ال وجلله شللبه بللين المخلللوق والخللالق بنفللي أخللص مللا للمخلللوق مللن 

، وهي كونه والد أو مولود، إذ ال ينفك عن ذلك أحد من المخلوقين؛ ألن -جل وعال-صفات وهي منفية عن هللا 
ناس، نعم بقية الصفات قد ال توجد، لكن صفة يشترك فيها الناس كلهلم إملا بقية الصفات قد ال توجد في بعض ال

ما مولود، وهللا  فلنن ينتفلي  اسليس بمولود وليس بوالد، فإذا انتفت هلذه الصلفة فلي جميلع النل -جل وعال-والد وا 
لللى كللل الصللفات التللي ال يشللترك فيهللا جميللع النللاس مللن بللاب أولللى، وهللذا ال يسلللم بعللد مللن شلليء مللن التكلللف، وع

 ذا وجد.كحال البيت ه
 ولككككككككيس  مولككككككككود ولككككككككيس نبوالككككككككد

 

 ولكككككيس لككككك  شككككك   ت كككككالى المسككككك     
 

 ، الألنه لما ذكر تشبيه رؤية الباري برؤية القمر أراد أن ينفي التشبيه، وأنه ليس الشبه أو التشبيه للمرئي بالمرئي
" تعظلم وتقلدس المسلبح المنلزه علن كلل ال يشبهه القملر، تعلالى و  -جل وعال-وهللا  "وليس ل  ش   ت الى المس   

عيب ونقص بخالف المخلوق، والتسبيح له شأن في الشرع، وملن الباقيلات الصلالحات سلبحان هللا، وملن قلال فلي 
ن كانلت مثلل زبلد البحلر ،سبحان هللا وبحمده مائلة ملرة حطلت عنله خطايلاه :يوم وعللى كلل حلال التسلبيح جلاء  ،وا 

علن جميلع ملا ال  -جلل وعلال-لكلن التسلبيح معنلاه التنزيله هلل  ،ربع المعروفةالحث عليه كبقية األذكار والجمل األ
 .يليق به

 وقكككككد خنككككككر ال  مكككككي هكككككألا و نكككككدنا
 
 

 ................................... 
 

وقد تكون للتحقيق أيضا ، وقد تكون  ،وتدخل على المضارع وقد تكون للتقليل ،وتدخل على الماضي للتحقيق (قد)
ِقخَ {}َقككللتكثيللر  َ ككوِ   ،وللليس بتقليللل، وهنللا تحقيللق ينكللر الجهمللي هللذا هللذا تحقيللق [( سللورة األحللزاب11)] ْد َيْ َ كك   َّللاَّ  اْلم 



 
 

 
00  

00 

 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ال سلليما  -جللل وعللال-والللذي ينكللر الرؤيللة وال يسللتطيع أحللد أن يتللألى علللى هللا  ،ينكللر رؤيللة البللاري  ،يعنللي الرؤيللة
 إضافة إلى تكفيرهم بالقول بخلق القرآن. ،فر الجهمية بسببهاا، ك  روا بسببهف  والمسألة مسألة كبيرة، إنكار الرؤية ك  

نفلي الصلفات حجلب عنله، وملن يأنله ي   -والعلم عند هللا تعالى-الذي يغلب على الظن ر الرؤية مثل هذا الذي ينك
لى في الموقف يتجلى لخلقه بغير صفته التي أنزلها في كتابه وع -جل وعال-؛ ألن هللا عموما  على خطر عظيم

نعلم أنلت ربنلا، فاللذي  ،ثم يقولون: لست ربنا، ثم يتجلى لهم بصفته فيسجدون  -عليه الصالة والسالم-لسان نبيه 
 -جللل وعللال-ينكللر الصللفات مللاذا يصللنع فللي هللذا الموقللف؟ الللذي ينكللر الصللفات مللاذا يصللنع؟ كيللف يعللرف الللرب 

شلرب الخملرة فلي اللدنيا ال يشلربها فلي وهو ال يعترف بشيء من صفاته؟ إذا كان الجزاء من جنس العملل، اللذي ي
اآلخرة، الذي يسمع الغناء في الدنيا ال يسمع وناء الحور العين، وهلذه فلي أملور يسليرة وسلهلة بالنسلبة لملا يتعللق 

، فالذي ينفي رؤية الباري خليق وجدير بأن يحجب عنه، والذي ينكر الصفات كيلف يعلرف ربله -جل وعال-باهلل 
  .فالمسألة ليست سهلة ؟-عليه الصالة والسالم-لتي جاءت عنه وعن رسوله إذا تجلى له في صفاته ا

مثلال ال شليء بالنسلبة لك: اسلتقبل فلالن بالمطلار، هلذا  وهذا الحديث بالنسبة للمبتدعة شأنه عظيم، يعني لو قيل
ك ثلللم طلعلللت تسلللتقبله، وسلللألت اللللذي قلللال لللل ،، اسلللتقبل فلللالن فلللي المطلللار-جلللل وعلللال-لملللا جلللاء فلللي صلللفات هللا 

يلدري  امل ،ونلزل النلاس ملن الطلائرة ،لمطلار؟ تقلول: وهللا ملا أدري، طللع لنحيلف ،قصلير، سلمين ،تستقبله: طويلل
ويش اسمه على شان ننلادي عليله؟ قلال: وهللا ملا أعلرف اسلمه، واحلد يبلي يجينلا ملن بللد كلذا، كيلف  ؟من يستقبل

وعلى لسان  ،عرفنا بصفاته في كتابه -تقدسو  جل وعال-يستقبله هذا؟ كيف يعرفه من بين الناس، فإذا كان هللا 
هلذه الصلفات؟ نعرف أن له هذه الصفات، فالذي ينكلر هلذه الصلفات كيلف يعرفله ب ،-عليه الصالة والسالم-نبيه 

اللذي ذكرنلاه مثللال ، والمثلال -عليله الصلالة والسلالم-ي أنزلهلا فلي كتابله وعللى لسلان نبيله إذا تجللى بالصلفات التل
ال ال نشبه  ال المعلروف بلالمعروف، هلذا اللذي طللع للمطلار  ه، لكن هلو تشلبيه للمعرفلة بالمعرفلةخلقهللا بتقريبي وا 

كيلللف يسلللتقبله فلللي  ،وال أي صلللفة ملللن صلللفاته وال طولللله وال حجمللله وال عرضللله، رف اسلللمه وال يعلللرف لونلللهال يعللل
ي ينكللر الصللفات إذا مللا يعللرف، فيرجللع بدونلله، وهللذا الللذ ،مللن الطللائرة ا  يسللتطيع؟ نزلللوا النللاس أفواجلل ؟المطللار هللذا
 فالمسألة جد خطيرة. ه،لعباده يوم القيامة كيف يعرف -جل وعال-تجلى هللا 

 وقكككككد خنككككككر ال  مكككككي هكككككألا و نكككككدنا
 
 

 ................................... 
 

المعتزللة والخلوارج، الخلوارج  -وهي من عظائم األمور-ويشترك مع الجهمية في إنكار الرؤية  ،ينكر الجهمي هذا
نسلللأل هللا السلللالمة - ن الرؤيلللة كقلللول الجهميلللة والمعتزللللةوينفلللو  ،نكلللرون الرؤيلللة، اإلباضلللية يقوللللون بخللللق القلللرآني

وتلأثر بعضلها بلبعض، فاإلباضلية الخلوارج تلأثروا بالمعتزللة، الرافضلة أيضلا  تلأثروا  ،وتلداخلت الملذاهب ،-والعافية
معتزلللة فللي كثيللر مللن القضللايا، وهللذه عقوبللات لللذنوب بللاالعتزال، الزيديللة شللابهم شلليء مللن االعتللزال، بللل وافقللوا ال

لزامات مع التزامات، وقد سلم منها من وفقه هللا   لالعتقاد الصحيح. -جل وعال-بعضها يجر بعض، وا 
 .يعني مسألة الرؤية "وقد خنكر ال  مي هألا"

  م كككدا  مككككا ق نككككا حككككدخ  م ككككح     ............................ و ندنا
 



 
 

 
 

02 

 02  (2) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

 " وهلو حلديث بالفعلل مصلححححلديث مصلر   "ق الطبعة األولى، وفي نسلخة الشليخ رشليد رضلا هذه في نسخة دمش
 في الصحيحين وويرهما. ح، فالحديث صحيح صريحأو مصر    ح بهومصر  

  م كككدا  مككككا ق نككككا حككككدخ  م ككككح     ............................ و ندنا
 

 .حح أو مصر   أو مصر  
عليلله الصللالة - " كك  محككاو محمككد" لللي الصللحابي الجليللل يوسللف هللذه األمللةبللن عبللد هللا البج جريللر "رواه  ريككر"

 ويرفعه إليه. -عليه الصالة والسالم-يعني يرويه عن النبي  -والسالم
 ج   ................ ككككك  محكككككاو محمكككككد

  حكك  م كك  مككا قككد قككاو  ككي ألا  تككن     
 

وفيملا  ضمون، من كان قدوته فيما يفعلله مفنجاحه وفالح -عليه الصالة والسالم-يعني من قدوته وأسوته النبي 
وملن كلان هلواه تبعلا  لملا جلاء بله  ،-عليله الصلالة والسلالم-وفيما يعتقلد، ملن كلان قدوتله النبلي  ،يذر، وفيما يعمل

عليللله الصلللالة -وهلللو المفللللح، أملللا ملللن خلللالف ملللا جلللاء علللن النبلللي  فهلللو النلللاجح -عليللله الصلللالة والسلللالم-النبلللي 
أو كانلت علن تأويلل ال مسلو  لله وال دليلل عليله، بلل هلو تحريلف  ،خالفة عن معاندةسواء  كانت هذه الم -والسالم

  .للنصوص، تحريف أللفاظها، تحريف لمعانيها، هذا ال ينجح وال يفلح
لملا أراد الجهملي أن يحلرف اللفلظ  ؛-جلل وعلال-فلي إثبلات كلالم هللا  ة الكلالم النصلوص صلريحة فلي القلرآنمسأل

فحللرف تحريفللا  لفظيللا ، لكللن إذا  "كلللم هللا  "قللال:  [( سللورة النسللاء124)] {َك َّككَ  َّللا   م وَسككىوَ }: -جللل وعللال-فللي قللول هللا 
يستطيع؟ ما يمكن أن  ؟[( سورة األعلراف141)] }َوَك ََّم   َر ُّ  {تسنى له أن يحرف مثل هذا فكيف يستطيع أن يحرف 

  .د عليه بهذا، فهذا من تحريف اللفظيستطيع، وقد ر  
: منهلا ،وأن هلذه الملادة تطللق عللى علدة معلاني ،ملادة الكلالم ،عنى في مسألة الكالم نظروا في المادةوتحريف الم

إللى آخلره، يكللم يعنلي يجلرح، فقلالوا: نحملل  ))ملا ملن مكللوم يكللم فلي سلبيل هللا إال جلاء يلوم القياملة...(( التجريح
يعنلي جرحله، جرحله بلإيش؟ قلالوا:  [( سلورة النسلاء124)] ِ يم ا{}َوَك ََّ  َّللا   م وَسى َتكْ الكالم هنا على التجريح، التكليم 

فعللللى اإلنسلللان أن يعتقلللد هلللذا االعتقلللاد  ،-نسلللأل هللا السلللالمة والعافيلللة-بأظلللافير الحكملللة، هلللذا تحريلللف للمعنلللى 
 أن يثبته عليه إلى أن يتوفاه عليه. -جل وعال-الصحيح، وأن يلهج بدعاء هللا 

 ؟الوقت جاء
 .-إن شاء هللا-نستأنف و  ،إيه نقف على هذا

 


